
Bent u een échte MVV supporter?
Adopteer een zonnepaneel
En bespaar op uw energierekening!

Wij zijn Coöperatie Stralend MVV! Ook u bent Stralend MVV! 
Met Coöperatie Stralend MVV stellen wij de zonnepanelen op het dak van het 
stadion ter beschikking aan de omwonenden van het stadion. Zo kunt u als 
particulier of bedrijf lid worden en een paneel adopteren van Coöperatie Stralend 
MVV. Door te investeren in de duurzame energie van Stralend MVV, ontvangt 
u een forse korting op uw energierekening! Zonder u als supporter is er geen 
Stralend MVV. Doe de postcodecheck op onze website om te zien of u kan 
profi teren van dit voordeel!

STRALENDMVV.NL
Volg ons ook op Facebook & Twitter! @StralendMVV

Wees er snel bij want Stralend MVV 
heeft maar een beperkt aantal 
panelen beschikbaar!
Op onze website is alle informatie te vinden over de 
coöperatie, de zonne-installatie en het ontvangen van uw 
voordeel. Ook berekenen wij met hoeveel panelen u mee 
kunt doen en wat uw voordeel is. Alles wordt geregeld 
door Stralend MVV.

Schrijf je in, profi teer & win!
De eerste inschrijvers maken ook nog kans op 
MVV seizoenkaarten en gesigneerde merchandise! 
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‘043’ STEUNT 
MVV!

Postadres:
Postbus 1364
6201 BJ Maastricht

Kantooradres:
Leidenlaan 14
6229 EZ Maastricht

Telefonisch spreekuur 
op werkdagen van 
9.00-12.00 uur via
tel: 043-3117848

www.bewindvoeringen043.nl
E-mail: info@bewindvoeringen043.nl
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COLOFON

PROGRAMMA

SPEELRONDE 19
Vrijdag 21 december 2018
Jong AZ - FC Eindhoven
Helmond Sport - Jong FC Utrecht
FC Twente - NEC
Jong Ajax - Sparta Rotterdam
Jong PSV - Almere City FC
RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles
FC Dordrecht - TOP Oss
FC Volendam - Telstar
Zaterdag 22 december 2018
FC Den Bosch - Roda JC
Zondag 23 december 2018
MVV Maastricht - SC Cambuur

SPEELRONDE 20
Zondag 13 januari 2019
Telstar - Helmond Sport
Almere City FC - FC Volendam
TOP Oss - RKC Waalwijk
Jong Ajax - Jong PSV
Roda JC - Go Ahead Eagles
FC Eindhoven - NEC
MVV Maastricht - FC Twente
FC Dordrecht - FC Den Bosch
Jong FC Utrecht - Jong AZ
SC Cambuur - Sparta Rotterdam

SC CAMBUURSC CAMBUUR
ZONDAG 23 DECEMBER 2018,

STADION DE GEUSSELT, 14.30 UUR

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SUPPORTERSCLUB MVV MAASTRICHTOFFICIEEL ORGAAN VAN DE SUPPORTERSCLUB MVV MAASTRICHT

LUI VAAN VEER ZIEN MVV’: STEPHAN VAN APPEVEN

Bekende naam? Zou zomaar kunnen. Stephan is 
medepresentator en producent van de afleveringen 
van MVV TV. Sinds 1999/2000 komt hij in de 
Geusselt. Inderdaad, het laatste eredivisiejaar. 
“Soms voelt dat alsof mijn supportersschap een 
vloek met zich meedraagt”, zegt Stephan. “ Want 
hoewel MVV veel betekent in de voetbalhistorie, 

heb ik daar maar weinig van meegekregen en moet ik het doen 
met jaarlijkse potjes tegen, met alle respect, Telstar, TOP Oss en 
FC Eindhoven.”  Maar uiteraard ziet Stephan MVV vooral als een 
verrijking van zijn leven. “Het voelt als familie. Als een dierbare 
met wie ik al mijn hele leven een band heb. Het blijft waanzinnig 
mooi om onderdeel uit te maken van zo’n sfeervolle club.”

Stephan doneert aan Veer Zien MVV vanwege het ‘unieke concept’, 
zegt hij. “ Hij roept alle supporters op om te doneren. “. Als je 
iets kan missen en heb je net als ik genoeg van een plaats in de 
middenmoot, dan zou ik zeggen: doneer!”

Volg je de oproep van Stephan? Meld je dan aan als donateur via 
www.veerzienmvv.nl.

Boek de Waterbar

Kinderen leren 
water drinken

Onze waterbar leert kinderen dat water 
erg lekker is. Wel 50 kinderen op één dag. 
Ze krijgen ook nog een eigen bidon... gratis.

Wilt u ook de waterbar op bezoek, op 
school, sportclub of feest? Ga naar de site 
en boek meteen:

literwaterperdag.nl
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Havenstraat 19
6211  GJ Maastricht
043 - 450 65 05
www.restaurant-rozemarijn.nl

R E S T A U R A N T 
RO Z E M A R I J N

3-gangen
menu

€35
maandag t/m donderdag
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Mergelweg 12 - 6212 XH 
Maastricht - 06 224 33 048

ACCOUNTANCY

www.nu-accountancy.nl

Pastoor Kribsweg 6 - 6212 BT Maastricht
www.nu-accountancy.nl
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Cybulka Parketvloeren

Grote Gracht 68, 6211 SZ  Maastricht
T 043-3210087 • 06-18354106 • info@cybulka.nl

www.Cybulka.nl
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HURKMANS
In- en Verkoop houten pallets
Van Akenweg 90
6218 HP Maastricht
Tel. 043-3430534
Fax 043-3436020

Sandersweg 200
6219 NW  Maastricht
Tel. 043-3251111
Fax 043-3255370

info@hurkmanspallets.nl
www.hurkmanspallets.nl
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Sinds 1938
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Reaalruwe 10
6218 CN Maastricht
info@klusbedrijfrb.nl
www.klusbedrijfrb.nl
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Edith Elissen
Voetverzorgingspraktijk

Tamboerijnstraat 23 | 6217 VW Maastricht
Tel: +31 (0) 626 646 316 | Tel: +31 (0) 433 430 535

Medische pedicure
Diabetische voetverzorging | 
Reumatische voetverzorging

Kalknagels | Ingegroeide nagels
Ortheses | Likdoorn

Nagels Knippen € 10,-Voetverzorging € 21,-
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Rosmolen 20, 6229 PH Maastricht
T 043 408 3266 - info@autoservicevanbuuren.nl

www.autoservicevanbuuren.nl
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wyckerbrugstraat 29b Maastricht

t.+31(0)43 351 05 91 ~ www.wyckercabinet.nl
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City Housing
Maastricht
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FRUITHANDEL VROEGOP
AGF Specialist

Heerlijk & Eerlijk

www.fruithandelvroegop.nl
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Mat Mols

Van Slijpenstraat 41 
6225 BK  Maastricht
T: 043 3626703

Bouw & Verbouw

0 6 - 2 1 8 9 5 4 0 9

info@matmols.nl
www.matmols.nl

0214336.pdf   1 13-7-2018   13:32:15

MAXIME GUNST

Ik werk er hard aan om na nieuwjaar op mijn oude niveau 
terug te komen en te voldoen aan de verwachtingen.

STATISTIEKEN

STATISTIEKEN
DE LAATSTE TIEN SEIZOENEN 
(COMPETITIE):
Seizoen: thuis: uit: 
 M-C C-M
2005/2006: 1-3 3-0
2006/2007: 1-3 1-1
2007/2008: 2-2 0-1
2008/2009: 1-2 2-1
2009/2010: 2-1 1-1
2010/2011: 1-3 2-2
2011/2012: 2-0 5-1
2012/2013: 1-2 1-3
2016/2017: 2-1 4-0
2017/2018: 1-1 0-2

TOTALEN MVV MAASTRICHT 
TEGEN SC CAMBUUR:
Gespeeld  54
Winst  21
Gelijk  13
Verlies  20
Goals voor  78
Goals tegen  78

BUSREIS NAAR JONG PSV – 
MVV MAASTRICHT
De eerste uitwedstrijd van 
MVV Maastricht in het nieuwe 
jaar staat gepland op maandag 
21 januari om 20.00 uur. 
Deze is in Eindhoven bij Jong 
PSV. Wie deze wedstrijd wil 
bijwonen, kan zich opgeven 
voor de busreis op de site 
www.festivalride.nl/mvv. Daar 
het een buscombi betreft, 
wordt er op de heenreis geen 
alcohol geschonken. De prijs 
bedraagt voor leden € 27,50 
en voor niet-leden € 35,=. Het 
vertrek naar De Herdgang is 
om 18.00 uur.

GIJS EIGEN WIJS

Wezenlijk drie punten verloren!
DE MENING VAN RON ELSEN 

Zicht houden op de play-off plaatsen, 
dan liggen we op koers!
Allereerst wil ik terugkomen 
op de wedstrijd tegen Jong AZ. 
Het was een zeer moeizame 
wedstrijd. Als tien veldspelers 
een onvoldoende scoren, wordt 
het moeilijk om wedstrijden te 
winnen. We waren de onder-
liggende partij, we wisten ook 
verdedigend geen structuur aan 
te brengen en konden geen druk 
zetten. Op momenten van balbe-
zit hadden we geen rust aan de 
bal, we konden de bal niet lang 
in de ploeg houden, laat staan 
dat we kansen konden creëren. 
Door een toevalstreffer kwamen 
we met 1-0 voor te staan. Ook 
na de rust veranderde het spel-
beeld niet. In principe zou je ook 
slechte wedstrijden naar je toe 
kunnen trekken. Dat lukte niet. 
Door onoplettendheid en onacht-
zaamheid , hetgeen inherent was 
aan die wedstrijd, kregen we 

een doelpunt tegen. 
1-1 dus als resul-
taat van een heel 
slechte wedstrijd 
die we eigenlijk 
hadden moeten 
verliezen.

Vervolgens speel-
den we uit tegen 

RKC. We zijn voldoende in en 
rondom de 16 meter geweest om 
tot doelpunten te komen. Dit 
laatste creatieve gedeelte blijft 
een aandachtspunt; we halen 
hier te weinig uit. We namen 
vervolgens zoveel risico, dat we 
achterin kwetsbaar werden en 
weggecounterd werden naar 
een 3-1 nederlaag.

Met een door blessures geha-
vend team gingen we uit naar 
NEC. Een zestienjarige A-speler 
maakte zijn debuut in de basis. 
We hebben daar gezien, dat 
het elftal toch wel een team 
vormt. Verdedigend stonden 
de zaken goed en we speelden 
goed georganiseerd. Het was 
niet groots, maar iedereen stak 
er veel energie in en speelde in 
het teambelang. Laten we ook 
niet vergeten dat NEC over een 
goede ploeg beschikt en we dus 
in principe een goed resultaat 
hebben behaald. Vanmiddag 
is de laatste wedstrijd voor 
de winterstop. We hebben in 
uitwedstrijden meer punten 
gehaald dan in thuiswedstrij-
den. Laten we hopen dat we 
vandaag hier een wending aan 
kunnen geven! Tegen Jong AZ groeide MVV-goalie Luuk Koopmans uit tot Man of the Match bij de Maastrichtenaren.

Na het debacle tegen Jong AZ 
moet binnen de technische staf 
heel serieus nagedacht zijn over 
de oorzaken daarvan. Dan is het 
best brutaal om te schrijven dat 
MVV in de uitwedstrijden tegen 
RKC Waalwijk en NEC drie pun-
ten heeft laten liggen.

MVV heeft delen van de wed-
strijd in Waalwijk gedomineerd, 
maar weinig afgedwongen. We 
zien dat Anthony van den Hurk 
een kaatsende voorhoedespeler, 
maar niet per se een scorende 
spits is. Dit vraagt om aanpas-

sing van de speelwijze. Het mag 
hier vreemd in de oren klinken, 
maar wellicht was tegen RKC 
Waalwijk een meer behoudende 
spelvorm aangewezen. Gokken 
op de uitval was beter geweest!
Vervolgens moest MVV met 
een uitgedunde selectie naar 
Nijmegen. Na de nederlaag van 
NEC in ’s Hertogenbosch zou 
de Goffert spoken. Slechts een 
enkeling verwees al naar FC 
Twente en Jong Ajax uit. Na 
het doelpunt van MVV was het 
nog een klein uur afwachten of 
deze stand zou blijven. Opnieuw 

doe ik een boude bewering: na 
de 0-1 had MVV meer moeten 
durven, NEC was behoorlijk 
van slag! Jammer dat MVV ging 
leunen op de verdediging. Zoals 
Pieter Nys elders schreef: MVV 
moet zakelijker zijn, de geboden 
kansen pakken! 

Xavier Mbuyamba  hoort in de 
schijnwerpers te worden gezet. 
Iedereen was verrast door zijn 
volwassen spel. Joeri Schroijen 
werkte zo hard dat hij bij uit-
vallen onvoldoende kracht had 
om het juiste vervolg te vinden. 
Jérôme Deom speelde geweldig, 
Ricardo Ippel had veel inzet, 
maar niet steeds de juiste 
keuze. Anthony van den Hurk 
was vogelvrij. De scheidsrechter 
leek alle overtredingen op hem 
door de vingers te zien. Ik kon 
me voorstellen dat hij gefrus-
treerd raakte. Invaller Asumah 
Abubakar moet bijleren voor hij 
een versterking kan worden.
Vanmiddag, aan het slot van 
2018, SC Cambuur, een tegen-
stander met een bewogen ver-
leden tegen “Us MVV’ke”. De 
Geusselt verdient een overwin-
ning. Nao väöre!

Gijsbert van Heijst

De 26-jarige West-Vlaming is 
een van de nieuwe gezichten 
die dit seizoen de kleuren 
van Us MVV’ke verdedigt.

Hoe ziet jouw carrière er tot 
nu uit?
Ik heb bij SV Zulte Waregem 
de jeugdopleiding doorlopen. 
Op mijn achttiende tekende 
ik mijn eerste profcontract bij 
Club Brugge. Ik zat weliswaar 
bij de eerste selectie maar ik 
kwam niet veel aan spelen toe. 
Ik werd dan ook uitgeleend 
aan Eendracht Aalst. Hierna 
vertrok ik voor vijf jaar naar 
FC Eindhoven.
Je bent een paar keer lang-
durig geblesseerd geweest. 
Heeft dat jouw carrière 
enigszins belemmerd?
Ik heb enkele jaren geleden 
een zware knieblessure gehad 
en vorig seizoen heb ik van-
wege een achillespeesblessure 
bijna niet gespeeld. Dit heeft 
toch wel een impact gehad op 
mijn mogelijkheden om mij als 
speler verder te ontwikkelen.
Hoe sta je er nu voor?
Mijn lichaam voelt natuurlijk 
aan dat ik er lang heb uitge-

legen, maar ik voel mij met 
de dag sterker worden. Ik 
hoop dat ik na de winterstop 
weer op mijn oude vertrouwde 
niveau kom.
Waarom koos je voor MVV 
Maastricht?
Mijn contract in Eindhoven 
liep af. Ik was sowieso van 
plan om transfervrij te ver-
trekken; dat was voor mij 
interessanter. MVV was de 
meest geïnteresseerde club. 
Ik heb het als speler altijd 
fijn gevonden om hier in de 
Geusselt te spelen. Ik hou van 
clubs met een achterban en 
ook de manier van voetballen 
met opkomende backs trok me 
wel aan.
Wat trof je hier aan?
Een club met meer publiek en 
beleving; het is toch meer een 
traditionele club.
Wat ben je voor een soort 
speler?
Ik ben een linksback die graag 
mee naar voren komt en een 
assist kan geven.
Waar werk je aan?
Ik ben vooral bezig om weer 
op mijn oude niveau te 
komen. Men heeft natuur-

lijk bepaalde verwachtingen 
van mij die ik nog niet heb 
kunnen inlossen. Maar ik 
werk hier hard aan.
Hoe beoordeel jij het verloop 
van dit seizoen tot nu toe?
Het is een beetje raar en 
afwisselend. We wisselen 
goede wedstrijden met slechte 
af; dat is bizar. Ik ga er van-
uit dat we na de winterstop 
minder geblesseerden zullen 
hebben en misschien dat er 
ook nog wat versterking komt. 
Dus ik ben optimistisch en zie 
ons meestrijden voor een play-
off plaats!
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